Coluna do Alexandre

Metasploit – parte 9
Aprenda a técnica da pivotagem para invasão de máquinas utilizando Metasploit.
por Alexandre Borges

A

té a coluna anterior nós aprendemos como
realizar ataques usando o framework Metasploit e inclusive fizemos uso do principal payload que é o Meterpreter, que oferece
várias oportunidades de manipulação e coleta
de informações. Avançando um pouco além, é
interessante notar que a partir da primeira máquina invadida é possível invadir uma segunda
máquina, ou seja, a primeira máquina invadida
é usada como proxy para o segundo alvo. Isso é
chamado de pivoteamento. Para que esta técnica
seja compreensível, vamos montar um laboratório para nos ajudar a abordar o procedimento
passo à passo. O ambiente usado à seguir possui
as seguintes máquinas virtuais:
a) Máquina (hacker) com Kali Linux instalado na
versão 1.0.6 e com IP 192.168.154.129

Figura 1 Sequência de ataque utilizando Meterpreter como payload.

b) A primeira máquina invadida executa o
Windows XP SP2 e possui o IP 192.168.154.131
c) a segunda máquina a ser invadida
(via pivoteamento) é o Metaploitable2
que possui uma instalação do Ubuntu
com diversas falhas propositalmente incorporadas e seu respectivo IP
é 192.168.154.133.
De acordo com a descrição das máquinas acima, o cenário para nosso ataque é: Kali
Linux ➜ Windows XP SP2 ➜ Metaploitable2
Um ataque simples ao Windows
XP já foi mostrado em edições
anteriores da LM. Confira na
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Figura 2 Conexão com o Meterpreter da primeira máquina invadida.
figura 1 a sequência de ataque fazendo uso do Me-

terpreter como payload.
À partir deste ponto (com a invasão consolidada),
aprendemos qual é a subrede presente no nosso
ambiente, colocamos a sessão do Meterpreter em
segundo plano, adicionamos esta rota à tabela de
roteamento e vinculamos ao Meterpreter da primeira máquina invadida (sessão 1) (figura 2).
O próximo estágio é encontrar uma nova máquina na rede, escaneá-la a procura de uma nova falha
(usando Nessus ou OpenVAS) e realizar o ataque
passando pela primeira máquina (Windows XP).
Para ser mais suscinto, já realizei o scaneamento do
Metaploitable2 usando Nessus (você pode baixar a
versão Home Edition do site do fabricante e sei que o
servidor de FTP apresenta uma grave vulnerabilidade
que pode ser explorada. Os passos serão os mesmos:
escolher o exploit, configurar seus parâmetros, esolher um payload que possa ser usado e associado a
esta exploração e realizar o ataque (figuras 3, 4 e 5).
Como o leitor pôde notar, foi aberto um shell através da sessão 1 do Metasploit e alguns comandos
foram executados já na segunda máquina invadida.
O últimos deles é significativo: nós temos acesso à

Figura 3 Primeira parte da sequência de ataque.
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Figura 6 Sessões criadas na máquina Kali Linux.
Figura 4 Segunda parte da sequência de ataque (controle da invasão).

senha de root da máquina e podemos, usando John
The Ripper, quebrar isto facilmente [1]. Finalmente,
para provar que a invasão ao Metaploitable2 foi pro-

veniente do Windows XP, a figura 6 exibe a lista das
sessões criadas na máquina Kali Linux.
Uma última observação: é provável que, em um ambiente real, a máquina Metaploitable2 esteja em uma
rede diferente da máquina com Windows XP, contudo
isto não altera em nada o procedimento descrito. n
Alexandre Borges é Oracle ACE, escreve para o OTN (Oracle Tecnology Network), trabalhou como instrutor contratado na Sun Microsystems de 2001 à 2010. Atualmente é
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Mais informações
Figura 5 Invasão bem sucedida e acesso à senha de root.
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[1] Quebrar senhas com John the Ripper:
http://alexandreborges.org/2013/08/05/
introduction-to-password-cracking-part-1/
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